
 تعاريف
هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطـع    تعاريف زير در آيين نامه    

 .ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست  مربوط مورد استناد و جزء الينفك آيين نامه
 :دانشگاه علوم پزشكي 

وه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انـساني در           اي است آموزشي ،پژوهشي و خدماتي كه عال         موسسه
هاي مختلف گروه پزشكي اسـت ،بـه انجـام آمـوزش ،پـژوهش و ارائـه خـدمات بهداشـتي و درمـاني                         رده

 .نمايد پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي
 .شود كيل ميهر دانشكده علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تش

 :دانشكده علوم پرشكي
دانشكده علوم پزشكي موسسه آموزشي ،پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه عالوه بر وظيفه اصلي خود                

هاي مختلف گـروه پزشـكي اسـت ، بـه انجـام آمـوزش ،پـژوهش و ارائـه                      كه تربيت نيروي انساني در رده     
 .نمايد نهايي ارجاع ،عمل مي ان مركزخدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنو

 :دانشكده
ماننـد دانـشكده    .شـود     دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي             

 .پزشكي ،دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت
 :آموزشكده در گروه پزشكي

هـاي گـروه پزشـكي        داني رشـته  موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كار           
 .هاي تحصيلي در آن داير است  رشته گردد و امكانات و تجهيزات الزم براي ارائه آموزش تشكيل مي
 :موسسه

موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكـز آمـوزش عـالي و پژوهـشي كـه بـا               
بهداشت ،درمان و آمـوزش پزشـكي تاسـيس     تحقيقات و فناوري يا وزارت  ،مجوز رسمي از وزارت علوم    

 .گردد   اطالق مي،شده باشد
 :گروه آموزشي

 .باشد  عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي
 مثل گروه بهداشت،گروه فيزيولوژي و گروه جراحي

 :گروه آزمايشي
هـاي   ها،داوطلبان را بر حسب رشـته   سراسري ورود به دانشگاه    سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات     

 .شود ها ،گروه آزمايشي ناميده مي كند كه هر يك از اين گروه هاي خاص تقسيم مي انتخابي به گروه
 :دوره



دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشـته كـه در چـارچوب      
شود تـا سـرانجام بـه دريافـت يكـي از مـدارك        مان معين به دانشجو ارائه مي نظام خاص و در يك مدت ز      

هـاي تحـصيلي درنظـام آوزش عـالي علـوم پزشـكي ايـران در مقـاطع          مرسوم دانشگاهي منجر شـود، دوره    
 .شوند تحصيلي زير ارائه مي

 )فوق ديپلم(كارداني -
 پيوسته ناپيوسته) ليسانس(كارشناسي ارشد-
 ناپيوسته) يسانسفوق ل(كارشناسي ارشد-
 دكتري عمومي -
  (ph.d)دكتري تخصصي -
 )دستياري(تخصص باليني -
 فوق تخصص -

 :اداره آموزش 
منظور از ادراره آموزش يك واحد داري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط                 

ي نمـرات و اعـالم نتـايج را بـر           به دانشجويان از قبيل نام نويسي ،انتخاب واحد، انجام امتحانات ،جمع آور           
 .عهده دارد

 :استاد
 .شود هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده مي

 :رشته
علـوم پزشـكي ،علـوم انـساني ،علـوم پايـه ،فنـي مهندسـي         (هـاي علمـي      رشته يكي از شـعب فرعـي گـروه        

وضوع كامالَ مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بـوده و حـداقل             است كه از لحاظ م    ) ،كشاورزي و هنر  
در صـد كـل واحـدها    30 در دو رشته متمايز دروس مـشترك نبايـد از    .به يك كارايي مشخص مي انجامد     

 .تجاوز كند)بدون احتساب دروس عمومي (
 :گرايش

روس در دو   اخـتالف د  .شـود   هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد،گرايش ناميده مي             
بـدون احتـساب    ( درصـد كـل واحـدها        30 درصد كل واحـدها كمتـر و از          7گرايش از يك رشته نبايد از       

 .تجاوز كند)دروس عمومي
 :دروس

و از نظـر    )پايـه و تخصـصي رشـته      ( بـه دروس عمـومي و اختـصاصي          ،دروس دانشگاهي از لحاظ محتـوي     
 انتخـاب بـه دروس اجبـاري و     يا عدم لزوم لزومو مستقل و از جنبه    ) پيش نياز (ارتباط با يكديگر با دروس      



  كاروزي ، عملي ،كارآموزي  -نظري    عملي ،   ،  و تدريس به دروس نظري      تعليم اختياري و از لحاظ نحوه    
 .شود و كارآموزي در عرصه تقسيم مي

 :تبصره
انه شوند و هر يك كد جداگ       شوند مستقل از يكديگر تدريس مي       دروسي كه به صورت و علمي نوشته مي       

 .ونمره جداگانه دارند
شـوند يـك درس محـسوب شـده وكـد مـشترك و نمـره                  عملي نوشته مـي   –دروسي كه به صورت نظري      

 .مشترك دارند
 :دروس عمومي

دروسي كه به منظور توسعه بخشيدن به اطالعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان براساس            
اين دروس بـراي كليـه    : ي با روشهاي علمي عرضه مي شودفرهنگ و معارف و عقايد اسالمي و نيز آشناي  

دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسـي پيوسـته و ناپيوسـته و        
 .دكتري عمومي الزامي استدوره هاي 

 :دروس اختصاصي
 : شود يدروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم م: اين دروس به دو دسته 

 دروس پايه ،دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو ،توسـعه اطالعـات وتقويـت بنيـه و بيـنش                      -الف
 .شود علمي وي ودرك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي

هاي علمي و عملـي        دروس تخصصي رشته ،دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارآيي             -ب
 .شود يك رشته تدريس مي

 :برانيدروس ج
در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضـافه بـر واحـدهاي درسـي                     

س جبرانـي   و آن دورس را بـه عنـوان در         مقرر ،به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط         
 .بگذارند

 :دروس اجباري 
آنهاست و با دروس ديگر قابـل تعـويض         دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن           

 .باشد نمي
 :دروسي اختياري 

توان آنهـا را ازميـان مجموعـه اي از دروس            هاي آموزشي مي    دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه        
 .انتخاب كرد

 ):پيش نياز(دروس پيوسته
 .دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است 



 .توانند پيش نياز باشند تياري نميدروس اخ. مي توانند پيش نياز باشند  يا اجباري نيدروس جبرا
 :دروس مستقل

 .دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست 
 :دروس نظري 

 .شود دروسي است كه در كالس درس ارائه مي
 :دروس عملي 

 در دانـشكده ارئـه      ط،آزمايشگاه ومركز مهارتهـاي بـاليني يـا بخـشهاي مربـو           دروسي است كه در كارگاه      
 .شود مي

 :دروس كارآموزي
و يا در محيط شـبيه      ) بيمارستان ،درمانگاه ، مراكز خدمات درماني     (دروسي است كه در محيط كار واقعي        

 .شود براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي) مركز مهارتهاي باليني(سازي شده 
 :كارورزيدروس 

 .شود  دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه مي
 :دروس كارآموزي در عرصه

 .شود دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل اول 
 شرايط ورود و نام نويسي

 د شرايط ورو
هـاي   هاي كارداني ،كارشناسي پيوسـته و كارشناسـي ناپيوسـته ،اعـم از دوره     شرايط ورود به دوره )1ماده 

 :روزانه وشبانه به شرح زير است
 .پذيرفته شده در آزمون ورودي -1-1
 . برخورداري از سالمت تن وروان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي-2-1

 شـرايط عمـومي ورود بـه        و داشـتن  ه تحصيل از نظـر قـوانين ومقـررات جـاري كـشور               مجاز بودن ب   -3-1
 .آموزش عالي ،برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

) نظام جديد (و يا گواهينامه   دوره پيش دانشگاهي         )نظام قديم   (داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه      -4-1
بـا توجـه بـه نظـام جديـد آمـوزش            (رت آمـوزش و پـرورش       از داخل يا خارج از كشور، مـورد تاييـد وزا          

و يا داشتن   )مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي       (هاي حوزوي     يا برابر آن براي آموزش    )متوسطه
 ،   گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد بـه تاييـد وزادت علـوم                  

 . باشد ه هداشت ،درمان و آموزش پزشكي رسيدتحقيقات و فناوري يا وزات ب

 سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگـان يـا پرداخـت شـهريه مطـابق تعرفـه و          -5-1
 .شود مقرراتي كه از طريق مراجع ذير بط صادر مي

 چنانچه دانشجو با توجه بـه ضـوابط اعـالم شـده در دفترچـه آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش                      : 1تبصره  
آموزش كشور از سالمت جسمي و رواني الزم رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، بر اساس نظـر شـوراي                 

 .پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعالم شده را ندارد 
ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نـام و      :  2تبصره  

ن نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يـا اصـل گواهينامـه  دوره               حداكثر تا پايا  
 .پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است

 . كند پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي: 3تبصره 
 بـه دو    يهيان شبانه به همگان نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي ، پرداخـت شـهر              در مورد دانشجو  : 4تبصره  

 . عالوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است،صورت تابت و متغير برابر ضوابط مربوط
ه دوره شـبانه  بـ چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مـشكالت دانـشگاه       :  5تبصره  

 .ت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بودمعرفي گردد از پرداخ
 
 
 



 
 : نام نويسي 

هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كـشور    موظفند در مهلت   ،پذيرفته شدگان آزمون ورودي   ) 2ماده  
عـدم مراجعـه    . شود براي نام نويسي  و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نماينـد               يا دانشگاه اعالم مي   

تلقـي خواهـد     انصراف از تحصيل     ،زمونآ نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتايج            براي
 .شد

 
كنـد، بـراي ادامـه        دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانـشگاه اعـالم مـي               )  3ماده  

نويـسي در يـك     تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كنـد، عـدم مراجعـه دانـشجو بـراي نـام                     
 .نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد

دانـد  بايـد داليـل آن را حـداكثر      در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي     :  1تبصره  
ورت تاييـد موجـه      در صـ   ،رت مكتوب به اداره آموزش اراده دهـد       ويك ماه قبل از پايان همان نيمسال بص       

 شوراي آموزشي دانشگاه ، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محـسوب              طتحصيل توس  بودن ترك 
 .و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر ميشود

دانشجويي كه ترك تحصيل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحـصيلي خـود را دريافـت نمايـد                  : 2تبصره  
 .ران تحصيل خود عمل نمايدموظف است به كليه تعهدات قانون دو

 
يش از يـك رشـته و در هررشـته بـيش از             بدانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در            ) 4ماده

در . يك گرايش دريك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتـي ، روزانـه و شـبانه را نخواهـد داشـت                         
ت آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل  رارصورت تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مق         

شـود و دانـشجو در ايـن حـال            هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعـالم مـي             در يكي از رشته   
هاي تعيين شده به دانـشگاه ذيـربط    هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه        موظف است كليه هزينه   

 .بپردازد
از شمول اين ماده مستثني و تابع نامه و ضـوابط مربـوط           )  دادهاي درخشان استع( دانشجويان ممتاز :  تبصره  

 .باشند  به خود مي
 
 
 
 



 
  

 فصل دوم 
 نظام آموزشي 
 واحد درسي 

 .هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است  آموزش در تمام دانشگاه)  5ماده 
قبـولي يـا عـدم قبـولي         ارزش هر درس با تعـداد واحـدهاي آن درس سـنجيده ميـشود و                 ،در نظام واحدي  

 .د استودانشجو در يك درس، به همان درس محد
 ساعت، عملي يـا     17هر واحد درسي ، مقدار  يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري                   

در .  سـاعت  51 و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي درعرصه          گاهي كار ، ساعت 34آزمايشگاهي  
ي ، طبـق برنامـه مـصوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي تـدريس                  تابـستان ا دوره   ي طول يك نيمسال تحصيلي   

هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسـب بـا واحـد         در مورد رشته   .شود  مي
 .آن ، توسط استاد مربوط  تعيين ميشود

 
 سال تحصيلي 

 داشتن شرايط و امكانـات       و صورت ضرورت هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در         ) 6ماده  
 6 هفته و هـر دوره تابـستاني شـامل    17مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل  . يك دوره تابستاني است     

 . است 5هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 
 .شود طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي:  1تبصره 

در موارد استثنايي و ضروري،  شامل وقوع بالياي طبيعي ، عدم امكان حـضور اسـتاد مربـوط در                    : 2صره  تب
 به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي          ،  هفته بيماري استاد و مواردي از اين قبيل        17طول  

 دانـشجوياني كـه آن درس    هفته جهت كليه17تر از  تواند درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه    دانشگاه مي 
 مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در             ،اند تدريس نمود      يا درسهارا خذ كرده   

 . آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كالسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است5ماده 
 

 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي 
هـاي درسـي مـصوب شـوراي عـالي            هاي علوم پزشكي موظفند برنامـه       ام دانشگاهها و دانشكده   تم)  7ماده  

 .برنامه ريزي را اجرا نمايند



 روش  ،ترتيب دروس با رعايـت پـيش نيازهـا ، تنظـيم برنامـه تحـصيلي دانـشجويان درطـول دوره                    : تبصره  
هـا و     نابع برعهده دانـشگاه   تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد دريك درس و انتخاب م              

 .هاي علوم پزشكي است  دانشكده
 

 دروس اختياري
توانند با توجه به برنامه آموزشـي در هـر رشـته و بـه تـشخيص                   دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي    ) 8ماده  

گروه مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنـوان دروس اختيـاري بـه دانـشجويان                      
ه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز      ارائ

 .نكند
 

 ساعات حل تمرين 
 در هـر رشـته       ، ها در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تائيد دانشكده و دانشگاه              دانشگاه)  9ماده  

 ساعت به عنوان    10اپيوسته  تا    رداني و كارشناسي ن   هاي كا    ساعت و در دوره    20هاي كارشناسي تا      از دوره 
 اين افزايش ساعت موجب افزايش واحـد هـر          . در طول دوره بيفزايند    ،مرين به ساعات تدريس رشته    ت حل

 .شود درس نمي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل سوم 
 واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل 

 تعداد واحدها 
.  گذرانـدن هـر يـك از دوره هـاي تحـصيلي گـروه پزشـكي                تعداد واحدهاي درسي الزم بـراي     )  10ماده  

 هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، علوم پزشكي به شرح زير است؛  برابرسرفصل برنامه
  واحد 68 تا 64: دوره كارداني

  واحد 130: دوره كارشناسي پيوسته 
  واحد65: دوره كارشناسي ناپيوسته 

 
 واحـد درسـي و      20 و حـداكثر تـا       12ر هر نيمسال تحصيلي حداقل      هر دانشجوي دوره روزانه د    )  11ماده  

 . واحد را بايد انتخاب كند18 و حداكثر 10دانشجوي دوره شبانه حداقل 
توانـد     باشد مـي   17در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل             :  1تبصره  

.  واحـد درسـي را انتخـاب كنـد    24 بعـد حـداكثر تـا      در نيمـسال   ،با نظر استاد راهنمـا و موافقـت دانـشكده         
  واحد درسي را انتخاب كند20تواند حداكثر تا  دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي

 واحـد در    12در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شـرط انتخـاب حـداقل                 :  2تبصره  
 .معاف است واحد در دوره شبانه 10دوره روزانه و 

 . واحد درسي است6تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر :  3تبصره 
 

 .باشد اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي)  12ماده 
ه راموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمـومي همـ         آدر صورت ضرورت و به تائيد شوراي        : 1تبصره

همچنـين در صـورتي كـه دانـشجو  تنهـا يـك درس تئـوري             . ان پـذير اسـت      با كارآموزي در عرصه امكـ     
سهاي مربوط حضور داشته وليكن در امتحـان        الباقيمانده داشته باشد و قبال آن درس را اخذ نموده و در ك            

توانـد   آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربـوط مـي            
اه با كارآموزي درعرصه اخـذ و امتحـان  آن را در طـول تـرم از طريـق معرفـي بـه اسـتاد                       ر هم آن درس را  

 .دنبگذار
چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمـسال بعـد ملـزم بـه انتخـاب                 : 2تبصره  

 .مجدد آن درس و شركت در كالس مربوط و كسب نمره قبولي است
 واحد 24ه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر در مواردي ك :  3تبصره  

داشته باشد، در صورتي كه در نيمـسال        مانده   واحد درسي باقي     20درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر       
 .تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي



 
  پيش نياز دانشگاهيدروس

ــشگاه ) 13مــاده  ــه شــدگان آزمــون سراســري ورودي دان هــاي كــارداني،  هــا در دوره آن دســته از پذيرفت
هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمـون             كارشناسي ناپيوسته همه رشته   كارشناسي پيوسته و  

 از حد نصاب معيني كمتـر        ، رنده دريك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه  پذي            ، ورودي
كنـد بعنـوان دروس پـيش نيـاز        دروسـي را كـه آن دانـشگاه تعيـين مـي             ، باشد، موظفند حـسب نيـاز رشـته       

 .در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند، دانشگاهي عالوه بردروس مندرج در برنامه مصوب 
 هيائه و ميزان تدريس دروس پيش نياز دانـشگا تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ريز مواد نحوه ار : 1تبصره  

 .برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است
 ،شـدگان   كارنامـه پذيرفتـه   ،سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعالم نتـايج آزمـون ورودي           :  2تبصره  

 .دهد ختيار دانشگاههاي ذيربط قرار ميمشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در ا
ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنهـا، در دانـشگاهها از هـر لحـاظ از جملـه              : 3تبصره  

ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتـساب در ميـانگين پايـان نيمـسال و مـشروطي و ميـانگين كـل نمـرات                    
 . آموزش عالي است مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات،دانشجو
 واحد از دروس پيش نياز دانـشگاهي را         8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل         :  4تبصره  

 .شود  حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي ،گذرانده باشند
 

 طول دوره 
ال و در    سـ  3هاي كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته روزانـه             دت مجاز تحصيل در دوره    محداكثر  )  14ماده  

در صورتي .  سال است 7 سال و  5/3هاي شبانه به ترتيب        سال و در دوره    6سته روزانه   ودوره  كارشناسي پي   
كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط      

 .شود اخراج مي
  
 
 
 
 
 
 
 



 فصل چهارم 
 حضور وغياب 

 درس حضور در جلسات 
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هـر             )  15ماده  

ــشگاهي از  17/4 درس نظــري از ــي و آزماي  10/1 و كــارآموزي و كــارآموزي درعرصــه از   17/2، عمل
سوب مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اينصورت نمـره دانـشجو در آن درس صـفر محـ                    

 .ميشود
 

 در صورتي مجاز خواهد بود كـه بـا          ،15غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده           :  1تبصره  
موجه يا  ( نحوه برخورد با غيبت دانشجو      . ارائه مدارك مستند و تشخيص  استاد مربوطه موجه شناخته شود          

 .بر عهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود) غير موجه 
 

 باشد ولي غيبت 15  در صورتي كه غيبت  دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده     :2تبصره  
او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شـود، آن درس حـذف ميـشود در ايـن حـال          

 ولـي   . واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست           10 واحد براي دوره روزانه و       12رعايت حداقل   
 .شود نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

 
 غيبت در امتحان 

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به مزنله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس است و غيبت )  16ماده  
 در جلسه امتحان    تشخيص موجه بودن غيبت   . گردد  موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي         

 .بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است
هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شـروع امتحانـات آن دوره بـا                    حذف كليه درس  : تبصره  

 .تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكانپذير است 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل پنجم
 حذف اضطراري

ي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شـروع نيمـسال               دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيل       )17ماده  
 اخـذ شـده    خـود را حـذف يـا دو درس           اخذ شده يا دو درس    نمايد   اخذتحصيلي حداكثر دو درس ديگر      

خود را با دو درس ديگر جا به جا نمايد، مشروط برآنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقـرر تجـاوز           
 .نكند

دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضـافه و يـا بـه هـر دليـل ديگـر مجـاز                غيبت در جلسات     : 1تبصره  
محاسـبه   ) 15ميزان تايين شده در ماده      (نيست و در صورت پيش آمد ، جزو حد اكثر غيبت مجاز دانشجو              

 .و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد
 .حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست : 2تبصره 

 
 هفته به پايـان نيمـسال تحـصيلي مانـده، فقـط يكـي از       5ر صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا     د )18ماده  

درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط برآنكه اوالً غيبـت دانـشجو در                   
 واحـد   12مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً، تعداد واحدهاي باقيمانـده وي از               17/4آن درس بيش از   

 .كمتر نشود
 

حد اكثـر تـا قبـل از شـروع امتحانـات پايـان آن               درسهاي اخذ شده در يك نيم سال،        حذف كليه   )19ماده  
نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشـي دانـشگاه ، دانـشجو قـادر بـا ادامـه                        

. ي تحصيلي محسوب خواهـد شـد    در اين صورت آن نيمسال براي او مرخص       . تحصيل در آن نيمسال نباشد    
محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشـي دانـشگاه                  

 .است
حذف كليه درسهاي اخذ شده در دوره تابستاني حد اكثر تا قبل از شروع اماتحانـات آن دوره بـا                    : تبصره    

 .تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است
 
 
 
 
 
 
 



 فصل ششم 
 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 

 معيارهاي ارزيابي 
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كالس ، انجام فعاليتاي                )  20ماده  

گيرد و اسـتاد هـر درس مرجـع ارزيـابي             آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي          
 . آن درس استدانشجو در

 .برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است: تبصره 
 

بـه   ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآمزي در عرصـه بـا توجـه               )  21ماده  
 . شود  مواد زير انجام مي

 رابطه بـا بيمـاران و مـراجعين و          اي و حفظ شئون دانشجويي و حس         رعايت اخالق اسالمي و حرفه     -1-21
 كاركنان واحد مربوط

  حضور مرتب و تمام وقت -2-21
  دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط-3-21
  افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه -4-21
 ا و كسب نمره الزم  شركت در امتحانات پاياني واحده-5-21
 

  به صورت نمره     21 و   20نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، براساس مفاد مندرج در ماده           )  22ماده  
 .گردد  تعيين ميشود و نمرات دانشجو درهر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي

 
 كـارآموزي  درعرصـه      آمـوزي و  كار   و 10حداقل نمره قبولي در هر درس نظري وآزمايشگاهي         ) 23ماده  

 دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن    .باشد     مي 12
 با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميـانگين                     . است

 .شود نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي
تواند از جدول دروس      اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي            :  1ه  تبصر

اختياري در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب كند با اين حال نمرات كليه  دروس اعـم از قبـولي و                       
 .شود ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي

 عملـي كـه يـك    – اما نمـره دروس نظـري   ،هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند :  2تبصره  
درس محسوب ميشوند معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به رايب هركدام اسـت در صـورتي كـه                      



 رسـيده    10به   كمتر باشد هر چند معدل       8 نرسد و يا يكي از آنها از         10به  ل دو قسمت نظري و عملي       معاد
 .باشد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود

 نمره كارآموزي درعرصه و دروسي كه در برنامه آمـوزي مـصوب، تـوام بـا                 ،در موارد استثنايي  )  24ماده  
 تكميـل آنهـا در طـول    ،پروژه ارائه ميشوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تائيد گروه آموزشي مربوط           

نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايـان نيمـسال بعـد بـه             . گردد    باشد، ناتمام تلقي مي   يك نيمسال تحصيلي ميسر ن    
شجو واحـد را اخـذ    بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بـود كـه دانـ     .نمره قطعي تبديل گردد   

 .نموده است
 

 اعالم نمرات 
 روز پـس  از برگـزاري        10استاد موظف است گزارش نمره نهايي هـر درس را حـداكثر ظـرف               )  25ماده  

 .آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد امتحان آن درس به اداره
 روز پـس از اعـالم نتـايج         3د حـداكثر تـا      نـ توا  پس از اعـالم نمـره توسـط آمـوزش، دانـشجو مـي             : تبصره  

 . به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرداعتراضات خود را كتباَ
 

  اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانـشگاه موظـف اسـت نمـرات دانـشجويان را                      )26ماده  
خرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانـشجويان  آحداكثر تا دو هفته پس از برگزاري       

 . به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد،و رفع اشتباهات احتمالي
 . به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير استنمره پس از اعالم:  تبصره 

 
 ميانگين نمرات 

در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تـا                  )  27ماده  
پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل نمـرات دانـشجو محاسـبه و در كارنامـه       

 .شود وي ثبت مي
شـود      تعـداد واحـدهاي هـر درس در نمـره آن درس ضـرب مـي                 ، براي محاسبه ميانگين نمرات   :  1تبصره  

ها برتعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشـته               مجموع حاصلضرب 
 .شود است تقسيم مي

نمـرات دروسـي كـه دانـشجو در         . شـود     ميدوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب ن       :  2تبصره  
 . تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب ميشود،گذراند دوره تابستاني مي

 



 نام نويسي مشروط
 اين صـورت، نـام       باشد در غير   12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتراز          )  28ماده  

 .نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود
 
 

واحـد و    12 دانشگاه براي دوره روزانه كمتراز    در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط         :  1تبصره  
د شـد   هـ  آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخوا         ،  واحد باشد  10براي دوره شبانه كمتراز     

 در مـواردي كـه بـه علـت          . درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شـد           وليكن
 واحـد   10 واحـد و در دوره شـبانه كمتـر از            12 در دوره روزانه تعداد واحدها كمتـر از          ،مشكالت دانشجو 

 آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميـانگين  بـه عنـوان نيمـسال                    ،   باشد
 .مشروطي نيز محاسبه خواهد شد

 اطـالع   هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار بـه وي و اوليـا او كتبـاَ                   :  2تبصره  
 با اين وصـف قـصور در اخطـار بـه وي از طـرف           .دهد و يك نسخه از آنرا در پرونده دانشجو ضبط نمايد          

 . مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود،دانشگاه و يا اظهار بي اطالعي دانشجو از اين امر
 

كنـد حتـي در نيمـسال قبـل از كـارآموزي در               دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويـسي مـي         )  29ماده  
 واحـد درسـي در دوره شـبانه را     12 واحد درسي در دوره روزانه و بـيش از           14عرصه حق انتخاب بيش از      

 .ندارد
قبل از كارآموزي در عرصه با توجه بـه تعـداد واحـد بـاقي مانـده و               در نيمسال    ، در موارد استثنايي   :تبصره  

 بـه عهـده شـوراي    29 ارائه واحـد بيـشتر از حـد مقـرر بـه دانـشجو مـشمول مـاده                ،سوابق تحصيلي دانشجو  
 واحـد   18 واحـد درسـي در دوره روزانـه و           20 در هر صورت اين تعـداد بـيش از           .آموزشي دانشگاه است  

 . باشددرسي در دوره شبانه نبايد
 

 اخراج دانشجوي مشروط
هـاي كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته  در دو              درصورتي كـه ميـانگين نمـرات دانـشجو در دوره          )  30ماده  

 نيمــسال 4لي يـا   اعـم از متــوالي يـا متنـاوب و كارشناســي پيوسـته در سـه نيمــسال متـوا      ،نيمـسال تحـصيلي  
 .شود  باشد از ادامه تحصيل محروم مياي از دوره كه   باشد در هر مرحله12كمتر از  ،متناوب

 
دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامـه تحـصيل در دوره كارشناسـي پيوسـته             )  31ماده  

توانـد پـس از تطبيـق      مـي ،شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را نـدارد              محروم مي 



تر و بـا رعايـت سـاير       ذراندن واحدهاي كمبود در مقطع  پايين      واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گ       
 . در دوره كارداني رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود،ضوابط مربوط

تواند پـس از      در صورتي كه مقطع پايين  تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو مي               :  1تبصره  
 رشته مربوط درآن دايراست ادامه تحصيل داده و فـارغ           اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني       

 .شود مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي. التحصيل شود
 ، برنامـه مـصوب و دايـر نداشـته باشـد          ،در صورتي  كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر          :  2تبصره  

هـاي موجـود نزديـك بـه رشـته تحـصيلي              رشـته  به يكي از     ،تواند با نظر گروه آموزشي مربوط       دانشجو مي 
 تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامـه  ، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، در مقطع پايين تر    ،خود

 در مقطـع كـارداني رشـته جديـد فـارغ        ،رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحـدهاي كمبـود          
 برعهـده گـروه آموزشـي دانـشگاه         ،دها و تعيين دروس كمبـود     بديهي است كه تطبيق واح    . التحصيل شود 
 .باشد حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي. پذيرنده است 

 
 در صـورت    ، از ادامـه تحـصيل محـروم ميـشود         ،دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد        ) 32ماده  

تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي            سپرده است ، مي    انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل       
.  در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحـصيل دهـد                   ،خود

  بـا برنامـه رشـته جديـد          ،تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است           دانشگاه پذيرنده مي  
 .يين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد آضوابط اينتطبيق داده و طبق 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل هفتم 
 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

 مرخصي تحصيلي 
هـاي كـارداني و       تواند پس از گذراندن يك نيمسال  تحـصيلي، در هـر يـك از دوره                 دانشجو مي ) 33ماده  

 نيمسال متوالي يا متنـاوب      2 كارشناسي پيوسته براي      نيمسال و در دوره    1كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي     
 .از مرخصي تحصيلي استفاده كند

 2هاي كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته حـداكثر بـراي      توانند در هر يك از دوره    دانشجويان دوره شبانه مي   
ي تحـصيلي    از مرخص  ، نيمسال متوالي يا متناوب    3هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي        نيمسال  و در دوره    

 .استفاده كنند
 بـا شـوراي آموزشـي دانـشگاه     ،موافقت يا مرخصي تحصيلي  دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي:  1تبصره  
 .ميباشد
 .مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره  محسوب ميشود: 2تبصره 

 
اقل دو هفته قبـل از شـروع نـام نويـسي هـر      تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ،حد  )  34ماده  

 .نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد
 تصميم گيري بعهـده شـوراي   ،چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود  :  1تبصره  

 .آموزشي  دانشگاه است 
ز دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام        اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر ا         :  2تبصره  

 .نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابالغ نمايد
 .باشد عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي: 3تبصره

 
 

عايت سـاير   توانند با ر    هاي علوم پزشكي مي     دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته        ) 35ماده  
 .ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

 
دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تاييد شـوراي پزشـكي و شـوراي آموزشـي                   ) 36ماده  

ب درسنوات اسـتفاده  توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتسا  دانشگاه رسيده باشد مي   
 .نمايند

 
 



 مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت 
دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولـت يـا همـسريكي از دانـشجويان بورسـيه بـه           )  37ماده  

ص و تاييـد    شود ميتواند با ارائه حكم ماموريت همسر و بـه تـشخي             عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي       
 سـال ديگـر     4شوراي آموزشي دانشگاه عالوه بر  استفاده از ميزان مرخصي مجاز درطول دوره تحصيل تا                

 .نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد
 

 انصراف از تحصيل 
 را شخـصاَ  دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود              )  38ماده  

دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حـداكثر تـا يـك             . به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد       
 پـس از انقـضاي ايـن مهلـت حكـم      .ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضـاي انـصراف خـود را پـس بگيـرد         

 . نداردانصراف از تحصيل وي صادر ميشود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را
دانشجوي منصرف از تحصيل چنانجه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف بـه               : تبصره  

 .كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل هشتم 
 انتقال و جابجايي 

 انتقال 
بـه دانـشگاه ديگـر درهمـان رشـته و           انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانـشگاه            )  39ماده  

 .همان مقطع تحصيلي است
 

 : انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است) 40ماده 
 . ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد-1-40
 . از دوره آموزي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد متقاضي حداقل يك نيمسال-2-40
 . واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد-3-40
 . باشد12 حداقل ، ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي-4-40

اند با رعايت شرايط       تعهد سپرده  انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص        : تبصره  
 . و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است40ماده 

 
 : انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير) 41ماده 

 شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانـشجو بـه طـوري كـه وي بـه تـشخيص مراجـع                       -1-41
 .ني ، به عنوان كفيل خانواده شناخته شودقانو

 بيماري صعب العالج يا معلوليت موثر دانشجو به نوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به         -2-41
 .ادامه زندگي به طور مستقل نباشد

 ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد بـه تاييـد                    -3-41
 .ع ذيربطمراج

 .هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد: 1تبصره 
ت و اگر شـغل همـسر آزاد        سبراي كارمندان رسمي با پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري ا          : 2تبصره  

 .يا نيروي انظامي رسيده باشداست گاهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانون 
در موارد استثنايي چنانچـه محـل تحـصيل دانـشجوي دختـر در تهـران باشـد و همـسر او نيـز در                         : 3تبصره  

همـسر و   .شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيل دختر درشهرستان محل تحصيل همـسر موجـود نباشـد               
 .تواند به تهران منتقل شود مي

 .د مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسدصحت هر يك از موار:  4تبصره 
 



بـه دانـشگاههاي    ) پيـام نـور   (هاي شبانه به روزانه و از دانـشگاههاي غيـر حـضوري               انتقال از دوره  ) 42ماده  
حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقـال    

 . بالمانع است،مبدا و مقصد و رعايت ضوابط مربوطبه عكس آن با موافقت 
 .باشد انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي: تبصره 
انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانـشگاهها و موسـسات آمـوش             :  2تبصره  

 .باشد مه مربوط به خود ميعالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نا
 

 هفتـه قبـل از      6دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبا با ذكر مورد، حداقل              ) 43ماده  
 .شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه ميدا تسليم نمايد

 
 است حـداكثر ظـرف       در صورت  موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف          ،دانشگاه مبدا )  44ماده  

 موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او بـه دانـشگاه مقـصد ارسـال دارد و                      ،يك هفته 
دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خـود را بـه دانـشگاه مبـدا اعـالم                        

 .نمايد
 از دانـشگاه مبـداء بـه دانـشگاه مقـصد ارسـال و          كليه سوابق دانـشجو    ،در صورت موافقت با انتقال    : تبصره  

 .شود ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع مي
 

 و يا بـاالتر اسـت پذيرفتـه         12در صورت انتقال واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها           )  45ماده  
شگاه مقـصد اسـت      است برعهده دانـ    10 و بيشتر از     12شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از            مي

در هر حال عدم پـذيرش واحـدهاي درسـي دانـشجوي انتقـالي در حـدودي مجـاز اسـت كـه وي امكـان                          
 .گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانـشجوي                  : تبصره  
 .شود  در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي عيناَ،قالي از لحاظ مشروطيانت
 

شـود و در آن آن        مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صـادر مـي            )  46ماده  
اء و مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجمـوع واحـدهاي اخـذ شـده در دانـشگاههاي مبـد          

 .شود سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميمقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و 
 

 .انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع فقط يك بار مجاز است) 47ماده 



 جابجايي 
 پس از گذراندن حداقل يك نيمسال       ،جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد        )  48ماده  

 .راز شرايط زير درطول مدت تحصيل براي يك بار بالمانع استو در صورت اح
 ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبـدا از نظـر مقـررات آموزشـي و انـضباطي بالمـانع                      -1-48

 .باشد
 سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانـشجوي متقاضـي                     -2-48

 .از واحدهاي دوره را گذرانده باشند% 50ز جابجايي نبايد بيش ا
انـد، كـسب موافقـت          براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خـاص تعهـد سـپرده            : 1تبصره  

 .دستگاه اجرايي ذيربط عالوه بر شرايط مذكور الزامي است
سـت، پـس از     جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسـري در هـر سـال تحـصيلي بـا ارائـه درخوا                 : 2تبصره  

 .گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدا با رعايت مفاد اين فصل باالمانع است
مدرك فراغت از تحـصيل دانـشجوياني كـه جابجـا شـده اسـت توسـط دانـشگاه مقـصد صـادر                       : 3تبصره  

 .شود مي
 

ه محل تحصيل   دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگا            ) 49ماده  
خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تـسليم     

 .كند
 .تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي: 1تبصره 
 .اند پذيرفته نخواهد شد ل يا جابجا شدهتقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبال يكبار منتق: 2تبصره 

 
دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضـاهاي رسـيده اقـدام و حـسب                   )  50ماده  

اند بـه دانـشگاه    مورد يك نسخه از تقاضاهاي تائيد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده    
 .دارند مقصد ارسال مي

ايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفتو تقاضاهاي جابجايي بايـستي حـداكثر تـا                 جابج: تبصره  
 .پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد

 
 باز ابتداي شهريورماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميتـه منتخـ                ) 51ماده  

گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نـام نويـسي             آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي        



براساس تقويم دانـشگاهي، توسـط معـاون آموزشـي دانـشگاه مقـصد بـه دانـشگاه مبـدا و از آن طريـق بـه                     
 .گردد دانشجويان ذينفع اعالم مي

جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و با كميته منتخب آن شـورا امـري                 : تبصره  
 .ت قطعي و براي طرفين الزم االجرا استاس
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل نهم 
 دانشجوي ميهمان 

توانـد بـا توافـق        در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مـي              )  52ماده  
 براي مدت معـين  دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور موقت 

 .تغيير دهد
هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي                ميهماني از دوره  : تبصره  

 .دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است
 

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين اسـت كـه دانـشجو حـداقل يـك نيـسمال                     )  53ماده  
 .را در دانشگاه مبدا گذرانده باشدتحصيلي خود 

 
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانـشگاه مبـدا    ) 54ماده  

 واحد باشد و جمـع واحـدهاي        10 به شرط  آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از            ،و دانشگا مقصد  
 واحـد بيـشتر     20 واحـد كمتـر و از        12در آن نيمسال از     درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد          

 . بالمانع ست، نشود
 

تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسـته              هر دانشجو درهر رشته مي    )  55ماده  
و دو نيسمال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك  دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت ميهمـان تحـصيل                     

 چه به صورت تمام وقـت  و چـه بـه صـورت               ،در هر حال واحدهايي  كه دانشجو به صورت  ميهمان          . كند
 . درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند40 نبايد از ،تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است

 
 چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد بـه اطـالع گـروه                   ،انتخاب واحد دانشجو  : تبصره  

 .آموزشي مربوط در دانشگاه مبدا و طريق شرايط دانشگاه مقصد باشد
 

گذرانـد، عينـا در كارنامـه او در           واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يـا چنـد دانـشگاه مـي             )  56ماده  
 .دانشگاه مبدا ثبت ميشود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد

 ميباشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانـشگاه  12 قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد       حداقل نمره 
 . گذرانده است بايد مجددا بگذراند12مقصد با نمره كمتر از 

 .شود مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدا صادر مي)  57ماده 
 



 فصل دهم 
 تغيير رشته 

تواند با داشتن شرايط       طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي          دانشجو در )  58ماده  
 : اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته

 . ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-1-58
 .اي دوره را گذرانده باشد حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحده-2-58
ترين فرد پذرفتـه شـده         نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين             -3-58

 .در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد
 نيـاز در رشـته       با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكـان گذرانـدن واحـدهاي درسـي مـورد                 -4-58

 .جديد را داشته باشد
 

 .تغيير رشته در مقطع  كارشناسي ناپيوسته ممنوع است:  1تبصره 
تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط ايـن        :  2تبصره  

 .ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذيراست
هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است موكول               يير رشته به رشته   تغ:  3تبصره  

 .به احراز شرايط مربوط است
 .تواند تغيير رشته دهد  دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي:  4تبصره 

 
باالتر بـه مقطـع      در غير اينصورت فقط از مقطع        ،گيرد  تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي       )  59ماده  

 .پايين تر امكان پذيراست
 

 دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد          ،در صورت موافقت با تقاضاي تغييررشته     )  60ماده  
 .پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد. ثبت نام و انتخاب واحد نمايد 

دررشته جديد در وقت معـين بـه منزلـه انـصراف از تغييـر رشـته                 اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام       : 1تبصره  
 .شود شود  و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي تلقي مي

 .دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي ميباشد:  2تبصره 
 
 
 
 



 تغيير رشته توام با انتقال 
مـان داراي شـرايط انتقــال و همچنـين شـرايط تغييررشـته باشــد،      در صـورتي كـه دانــشجو هـم ز   ) 61مـاده  

 .تغييررشته توام با انتقال باالمانع است 
تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تحقيقـات   : تبصره  

 .ستو فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغييررشته و انتقال ، بالمانع ا
 

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانـده اسـت در گـروه آموزشـي رشـته جديـد  بررسـي و                       ) 62ماده    
شود و فقط دروسي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص  گروه آموزشي با دروس رشـته                    معادل سازي مي  

 .ر نباشد كمت12اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از% 80جديد حداقل  
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانـشجو ثبـت و نمـرات آنهـا در محاسـبه ميـانگين كـل منظـور                     :  1تبصره  

در . مانـد   ميشود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو بـاقي مـي                
 بـا تـصميم شـوراي آموزشـي          باشد 12اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتراز           

 .شود  براي دانشجو دررشته جديد منظور مي، به عنوان يك نيمسال مشروطي جمعاَ،دانشگاه
در صــورتي كــه تعــداد واحــدهاي دروس پذيرفتــه نــشده دانــشجو در حــدي باشــد كــه امكــان :  2تبــصره 

 يـا تقاضـاي     ،كنـد گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سـلب                 
 .تغييررشته او موافقت نميشود

 
 هفته پيش از شـروع  6متقاضي تغيير رشته بايد در خواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل     )  63ماده  

 .نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد
 

 حـداكثر مـدت     ،ع كـارداني تغييـر رشـته دهـد        چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقط       ) 64ماده  
 واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يـك  30مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر    

 .شود نيمسال ازطول مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي
 

 تغييررشته اضطراري 
اي گـردد كـه بـه تـشخيص شـوراي             دچار بيماري يـا سـانحه      ،چنانچه دانشجو در دوران تحصيل    )  65ماده  

پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانـشگاه توانـايي ادامـه تحـصيل در آن رشـته و يـا امكـان بهـره                        
گيري از كارايي حاصل از آن طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحـصيل در ان رشـته را               

ه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكتـرين نمـره   ندارد و ميتواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري ك       



 معـاف   1 باسـتثناي بنـد      58 در اين حال  دانشجو از رعايت شـرايط موضـوع مـاده               .را دارد تغيير رشته دهد    
 .خواهد بود

در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري با بيمـاري جـسمي           : تبصره  
هـاي گـروه آزمايـشي        ه نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هـيچ يـك از رشـته             و نقص عضو موثر گردد ب     

 مي تواند با نظـر شـوراي پزشـكي دانـشگاه و تاييـد شـوراي آموزشـي دانـشگاه بـه          ،مربوط را نداشته باشد   
 پس از كـسب   ، دارد رااي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره                رشته

 .شگاه مقصد تغيير رشته دهدموافقت دان
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل يازدهم 
 پذيرش واحدهاي درسي 

 در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانـده         معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبالَ       )  66ماده  
 :است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است

 . مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود-1-66
 دانشگاه قبلي و مدراك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا                     -2-66

 .وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد
 تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت،               -3-66
 .رمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ،  تحقيقات و فناوري باشدد
 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشـي                -4-66

 . كمتر نباشد12اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از % 80حداقل 
 .تر امكان پذيراست  سطح يا از مقاطع باالتر به پايينمعادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم: 1تبصره 
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مـي               : 2تبصره  
 .شود

شـود ولـي در       نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محـسوب نمـي             :  3تبصره  
 .جو محسوب خواهد شدمحاسبه ميانگين كل دانش

 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز              20به ازاء هر    :  4تبصره  
 .تحصيل وي كاسته ميشود



  
 فصل دوازدهم 

 فراغت از تحصيل 
 باشـد تـا دررشـته تحـصيلي     12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايـد حـداقل            )  67ماده  
 كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافـت كنـد در صـورتي              ،ود حسب مورد مدرك كارداني    خ

 چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مـانعي نداشـته باشـد    و كمتر باشد 12كه ميانگين كل نمرات دانشجو از      
هـاي   در دوره قبـول شـده اسـت        12 واحد درسي از درسهايي را كه با نمـره كمتـر از              20تواند حداثر تا      مي

 نيمـسال   2 در   ، در يـك نيمـسال تحـصيلي و در دوره كارشناسـي پيوسـته              ،كارداني و كارشناسي ناپيوسـته    
در ايـن صـورت     . تحصيلي مجددا انتخاب و آن دروس تكرار كند تا ميـانگين كـل خـود را جبـران نمايـد                   

 ميانگين كـل نمـرات او      نمرات دروس تكراري عالوه برنمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه            
 .شود محسوب مي

 دروس تكـراري را اخـذ نمايـد و در امتحـان آن دروس            67در صورتي كه دانشجو مطابق مـاده        :  1تبصره  
 رسـيده  12چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكـراري ميـانگين كـل وي بـه      . مردود شود 

در صـورتي   .تواند فـارغ التحـصيل شـود          دانشجو مي باشد قبولي قبلي او در آن درس مالك عمل است  و             
 نرسيده باشد،  چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسـته باشـد از               12كه ميانگين كل وي به      

 از تحـصيل    ،شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسـي پيوسـته باشـد              تحصيل محروم و اخراج مي    
 دانـشجو در آن درس  ، دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشـد    شود و در صورتي كه      محروم و اخراج مي   

را بـا    مردود است و عليرغم اين كه قبال در آن درس نمره قبـولي كـسب نمـوده بايـستي مجـددا آن درس                      
 . تكرار نمايد67رعايت مفاد ماده 

يـرغم اسـتفاده    دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كنـد يـا عل                : 2تبصره  
ازآن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي كه مقطع تحـصيلي او كـارداني يـا                 

شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته           كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي        
 .گردد هاي آن اقدام مي  و تبصره31باشد براساس ماده 

 
دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسـي               ) 68ماده  

پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحـصيل آن                 
 .شود دوره شناخته مي

 درسي وي توسـط اسـتاد بـه اداره          تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره         : 1تبصره  
 .شود آموزش دانشكده تحويل مي



 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال ، زمان          25 و رعايت دقيق مفاد ماده       1با توجه به تبصره     :  2تبصره  
 .خاصلي را براي اعالم فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد

 .ها شبانه الزامي است در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دورهقيد كلمه شبانه : 3تبصره 
 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريـزي            81فصل ماده و    12اين آيين نامه در     )  69ماده  

 83-84 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحـصيلي           23/3/83علوم پزشكي مورخ    
هـا    ها و موسسات آموزشي عالي ميشوند الزم االجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام اين نامه                   وارد دانشگاه 

 شود هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي ها و دستورالعمل ، بخشنامه
 


